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Het FileMaker 
Platform. 
Met een Werkplek Innovatie 
Platform zoals FileMaker maakt u 
apps op maat die voldoen aan de 
behoeften van uw bedrijf en brengt 
u een betere synergie tot stand 
tussen uw systemen, processen  
en medewerkers. Het FileMaker 
Platform stelt probleemoplossers in 
staat om apps op maat te maken,  
te delen en te integreren, om de 
uitdagingen voor hun bedrijf, die 
constant veranderen, het hoofd te 
kunnen bieden.

De dagelijkse 
werkroutines 
doorbreken.  

Het platform helpt 
zowel kleine  

(een paar mensen)  
als zeer grote teams 
(een paar honderd 
mensen) uit hun 

dagelijkse werkroutines 
te ontsnappen. 

De kloof 
overbruggen.  

Het platform overbrugt 
de kloof tussen apps 

voor afzonderlijke taken 
en bedrijfssystemen. 

Innoveren.  
Het platform zorgt 

ervoor dat u uw ideeën 
en kennis de ruimte 
kunt geven, zodat u 
kunt nadenken over 

innovatie op de 
werkplek.

Het FileMaker Platform stelt teams in staat 
om de volgende dingen te doen:
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Inleiding 
Dit e-book is een samenvatting van 
de originele presentatie van Guy 
Halligan bij de FileMaker Developer 
Conference van 2018.   

Guy werkt al meer dan 17 jaar als 
intern ontwikkelaar bij Harvey Water 
Softeners. Hij heeft alle systemen 
gebouwd met FileMaker, vanaf versie 
5.5. Zijn apps op maat zijn niet alleen 
gericht op gebruikers van mobiele 
apparaten en desktops, maar ook  
op klanten en het verwerken van 
miljoenen ponden aan betalingen  
per maand.

Guy Halligan  
Lead Digital Systems Developer 
Harvey Water Softeners Limited

In dit e-book:
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FileMaker Developer 
Conference 
FileMaker DevCon is een jaarlijkse 
ontwikkelaarsconferentie met 
inhoudelijke sessies, focusgroepen, 
persoonlijke ontmoetingen en kansen 
om te netwerken met vele medewerkers 
van FileMaker, Inc. en andere ervaren 
FileMaker Platform-deskundigen. 
DevCon is de meest waardevolle 
FileMaker-bijeenkomst, met meer  
dan 1.500 deelnemers van over de  
hele wereld.
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Van één man met een  
busje tot meer dan  
400 personeelsleden.“ “
— Guy Halligan 

Harvey Water 
Softeners

01
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Wat feitjes op een rij...

400 

80.000 

40 jaar 

£ 30 miljoen 

Queen’s

medewerkers  

klanten die betalingen doen  

ervaring in deze sector 

is de omzet van dit bedrijf dat volledig 
met apparaten van Apple en het 
FileMaker Platform werkt 

Awards for Enterprise1
Over Harvey Water 
Softeners 
Harvey Water Softeners is gevestigd 
in Londen en heeft 400 medewerkers 
en 80.000 klanten. Het bedrijf heeft 
meer dan 40 jaar ervaring in de 
sector. De gehele organisatie werkt 
met apparaten van Apple en met het 
FileMaker Platform. Ze hebben ook 
een Queen’s Award for Enterprise  
in ontvangst mogen nemen in de 
categorie Innovatie.
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Het probleem
02

Er moest iets 
veranderen. 
Voor 2008 leverde Harvey 
Water Softeners vooral aan 
andere bedrijven en was slechts 
9% van de omzet afkomstig  
van verkoop aan consumenten.  
Toen de financiële crisis begon, 
in 2008, besloot het bedrijf zich 
meer op de consumentenmarkt 
te gaan richten, omdat dit de 
enige markt was waarover ze 
100% controle hadden en 
waarvoor het groeipotentieel  
het hoogst was.

Europa
33%

Wederverkopers
57%

Consumenten
9%

Omzet 2008
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Trage handmatige 
processen in kaart 
brengen. 
Zoals dat bij veel andere gevestigde 
ondernemingen ook het geval is,  
werd er bij Harvey Water Softeners 
zeer veel gebruikgemaakt van 
handmatige processen die er in de  
loop der jaren bij waren gekomen.  
Zelfs de eenvoudigste taken namen  
erg veel tijd in beslag. Van dubbele 
gegevensinvoer in verschillende losse 
systemen tot het ontbreken van 
toegang tot belangrijke historische 
klantgegevens - de werkroutines 
moesten nodig worden doorbroken.

Belangrijkste uitdagingen:

34 jaar aan papier   

Dubbele invoer van gegevens over leads van de website 

Losse, onsamenhangende systemen  

Gebrek aan inzicht in de klantgeschiedenis 

Geen ondersteuning voor mobiele apparaten2
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De oplossing
03

Een app op maat ontwikkelen ter 
vervanging voor de handmatige 
workflows en inefficiënte processen.  
Bij Harvey Water Softeners moesten ze hun processen, die op papier waren 
gebaseerd, moderniseren met behulp van een app op maat die een einde zou 
maken aan de dubbele invoer van gegevens, die meer inzicht zou geven in 
klantgegevens, die meerdere afdelingen en systemen de mogelijkheid zou geven 
om met elkaar te communiceren en die ondersteuning zou bieden voor zowel 
mobiele apparaten als apparaten zonder verbinding. 

Een einde 
maken aan 

dubbele 
gegevensinvoer

Inzicht geven in 
klantgegevens

Afdelingen en 
systemen de 
mogelijkheid 

bieden om  
met elkaar te 

communiceren

Ondersteuning  
bieden voor 

mobiele 
apparaten

+ + +

Guy en zijn team bedachten een plan van aanpak om het 
probleem in 3 stappen op te lossen.



Stap 1:  
Op papier gebaseerde 
systemen vervangen. 
Eerst hebben ze de procedures en de 
workflow voor documenten geordend 
en ervoor gezorgd dat ze minder 
afhankelijk werden van papier door  
een app op maat te maken in het 
FileMaker Platform. Zo konden ze er 
zeker van zijn dat alle nieuwe systemen 
volledig met elkaar zouden worden 
geïntegreerd.

�10

Voor

Na3
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Stap 2:  
De workflow van 
vertegenwoordigers 
verbeteren 
Daarna moesten ze de workflow van  
de vertegenwoordigers verbeteren. 
Daarom hebben ze een app op maat 
gemaakt waarin de oude, papieren 
formulieren werden nagemaakt. 
Hiervoor hebben ze FileMaker Go 
gebruikt, omdat ze daarmee apps op 
maat konden uitvoeren op iPhones en 
iPads. Hierdoor werd de app sneller 
geaccepteerd en volledig in gebruik 
genomen en was er weinig training 
nodig.3



�12

Stap 3:  
Nieuwe workflow 
creëren voor monteurs.
Ten slotte moesten ze een nieuwe 
workflow creëren voor de monteurs.  
Ze maakten opnieuw gebruik van 
FileMaker Go en iPads om een systeem 
te ontwikkelen met daarin een agenda, 
waarin de werkzaamheden van de 
monteurs konden worden geregistreerd, 
en een catalogus met 3000 items die 
de monteurs kunnen bestellen wanneer 
ze onderdelen moeten monteren.3
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Ik denk dat Harvey Water Softeners 
zonder het FileMaker Platform nooit 
zo succesvol had kunnen worden.“ “

Belangrijkste 
resultaten

04
— Guy Halligan 
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1. Verhoogde 
productiviteit en 
efficiëntie. 
Vanaf het moment dat de nieuwe 
systemen werden geïntroduceerd,  
zag Harvey Water Softeners de 
productiviteit meteen toenemen.  
Dit kwam doordat de hoeveelheid 
handmatige processen en dubbele 
gegevensinvoer werd verminderd en 
het proces voor het inplannen van 
afspraken werd gestroomlijnd.4 10 min

2 wk

Voor Na

Bij de gegevensinvoer na  
de installatie 

nam de productiviteit sterk toe.  
Deze processen namen eerst 2 weken in 
beslag, maar nu nog maar 10 minuten. 

Bij het proces voor het inplannen  
van afspraken 

nam de efficiëntie met 98% toe.  
Dit proces nam eerst 10 minuten in beslag, 

maar nu nog maar 10 seconden.

98%

Een paar voordelen van een app op maat.

hogere efficiëntie
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Europa
33%

Wederverkopers 
57%

Consumenten
9%

Europa
32%

Wederverkopers 
39%

Consumenten 
29%

2008 2017

2. Groei van de verkoop 
aan consumenten 
Tussen 2008 en 2017 is de verkoop aan 
consumenten toegenomen van 9% van 
de totale omzet naar 29%. Het totale 
aantal artikelen dat aan consumenten 
werd verkocht, is gestegen van 889 in 
2008 naar 9051 in 2017. Het absolute 
aantal verkopen aan consumenten is in 
deze 10 jaar dus met meer dan 1000% 
toegenomen.  4 Doordat het bedrijf zich meer op de consumentenmarkt ging richten, heeft het zijn 

verkoopkanalen meer in evenwicht gebracht, waardoor het minder kwetsbaar is in 
tijden van economische malaise.
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3. Betere inzichten in 
realtime. 
Monteurs hebben nu volledig inzicht  
in accounts, en kunnen ter plekke 
gegevens over hun oproep invoeren  
en onderdelen bestellen via hun 
mobiele apparaat.  

4
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4. Verbeterde 
communicatie. 
Het allerbelangrijkste is dat alle 
systemen automatisch met elkaar 
communiceren, zodat alles en iedereen 
up-to-date is — en papieren processen 
vrijwel helemaal kunnen worden 
afgeschaft.

4 Directory Huur/Financiën Service Problemen

Detailhandel
Op locatie/Online leads

In de gehele organisatie zijn de bestellingen 
zijn gesynchroniseerd.
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Betere toekomst. 
Een van de interessantste resultaten is 
dat het bedrijf bezig is met de bouw 
van een nieuwe fabriek, die 3 keer zo 
groot is als de huidige fabriek, zodat 
het in de toekomst onbelemmerd kan 
doorgroeien.

4
Een groter gebouw voor toekomstige groei.

Afbeelding van gevel aan zuidwestelijke kant (aan de kant van Chertsey Road)
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Groei realiseren  
met het FileMaker-
ecosysteem en  
Apple DEP. 
Als een bedrijf groeit, is er ook  
meer ondersteuning nodig voor  
het personeel en de apparaten.  

Daarom maakt Guy gebruik van het 
Deployment Program van Apple.  
Dit programma houdt niet alleen de 
gebruikers in de gaten, maar ook  
de inhoud en de zakelijke apps.4

Model voor implementatie van apps op  
computers en andere apparaten.

Op afstand beheerde iPads

Andere webservices
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Bekijk de volledige video.  
Zie hoe Guy Halligan doorgaat met het doorvoeren 
van veranderingen bij Harvey Water Softeners en 
hoe hij daarvoor gebruikmaakt van het Werkplek 
Innovatie Platform van FileMaker. Ook geeft hij een 
demonstratie van het Apple DEP.

Volgende stappen
05

FileMaker in actie:  
zakelijke apps voor mobiele gebruikers 

FileMaker – een ecosysteem voor groei

Keynote-document van de originele 
DevCon-presentatie 
CUS010.key.zip 49,5 MB 

Pdf-document van de hele 
DevCon-presentatie 
CUS10 - Guy Halligan.pdf 4,4 MB 

Andere nuttige downloads:

Ontdek bronnen. 
Ontdek deze geweldige bronnen die u 
kunnen helpen tijdens de ontwikkeling 
van een app op maat met behulp van het 
FileMaker Platform.

Casestudy-video’s 
Kijk hoe ondernemingen van over de hele 
wereld gebruikmaken van het Werkplek 
Innovatie Platform van FileMaker om hun 
bedrijf te transformeren. 
Video’s bekijken

Vijf tekenen dat u klaar bent om  
te investeren in een Werkplek 
Innovatie Platform 
In dit e-book leest u alles over de manieren 
waarop uw bedrijf kan profiteren van 
FileMaker: van verbetering van uw 
concurrentiepositie tot het stimuleren  
van de creativiteit. 
Rapport lezen

Probeer het 
FileMaker 17 Platform 
Meld u aan voor een gratis proefperiode 
voor FileMaker Pro 17 Advanced en 
FileMaker Server 17. Begin informatie 
naadloos te beheren en te delen via iPad, 
iPhone, Windows, Mac en het web. 

Begin met de gratis proefperiode

© 2019 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, FileMaker Go en het bestandsmaplogo zijn handelsmerken 
van FileMaker, Inc. die in de VS en andere landen zijn geregistreerd. FileMaker WebDirect en FileMaker Cloud zijn 
handelsmerken van FileMaker, Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.

http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://youtu.be/WYLAlB3t3-k?t=1492
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9275-4-105282/CUS010.key.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9275-4-105418/CUS10+-+Guy+Halligan.pdf
https://www.filemaker.com/nl/solutions/customers/
https://content.filemaker.com/NL_ebook_download_lp
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-nl
https://youtu.be/WYLAlB3t3-k?t=1492

